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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
        

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١    
  :الرمز الكودي 

SO ٠٠١ 
  :اسم المقرر 

 علم االجتماع العام
   األولى /الفرقة 
   اللیسانس/المستوى 

  :التخصص 
 -   عملي    ٥٦نظري : عدد الوحدات الدراسیة   االجتماع العام

 

إكــساب الطالــب معرفــة وفهــم حــول قــضایا وموضــوعات علــم   : هدف المقرر -٢
االجتمــاع ونظریاتــه ، ومعرفــة مكونــات وموضــوعات دراســة 
المجتمـــــــع ومعرفـــــــة منـــــــاهج البحـــــــث وطـــــــرق وأدوات جمـــــــع 

  .البیانات
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

ــــــــات والمعــــــــارف . ١. أ  :والمفاهیم  المعلومات -أ ــــــــى النظری ــــــــب عل أن یتعــــــــرف الطال
  .المختلفة في مجال علم االجتماع العام 

أن یتعــرف الطالــب علـــى االتجاهــات الحدیثــة لدراســـة . ٢. أ
  .علم االجتماع 

أن یتعــــرف الطالـــــب علـــــى العلــــوم ذات الـــــصلة بعلـــــم . ٤. أ
  .  االجتماع العام 

أن یتعــرف الطالــب علــى قواعــد دراســة المجتمــع مــن . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .خالل المنهج العلمي 

أن یحـــــدد الطالـــــب المـــــشكالت االجتماعیـــــة ویقتـــــرح . ٣. ب
 .حلول مختلفة لها 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یجمــــع ویحلــــل الطالــــب المعلومــــات المختلفــــة . ١. ١. ج
تكنولوجیـــا حـــول موضـــوعات علـــم االجتمـــاع العـــام اســـتخدام 

  .المعلومات الحدیثة 
أن یجمـــــــع الطالـــــــب ویحلـــــــل البیانـــــــات الواقعیـــــــة . ٢. ١. ج
والتاریخیــة عــن علــم االجتمــاع العــام  ویعــد )الكمیــة والكیفیــة(

 .تقاریر عنها 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

أن یـــستخدم الطالـــب االنترنـــت للتعـــرف علـــى أحـــدث . ١. د  : المهارات العامة -د
  .المراجع في مجال علم االجتماع العام 

عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

تعریــــف علــــم االجتمـــــاع   ١
  .وماته فهوم

٢  ٨  

عالقة االجتمـاع بـالعلوم   ٢
  .األخرى 

٢  ٨  

  ٢  ٨  .رواد علم االجتماع   ٣
ــــــــــــم   ٤ ــــــــــــة فــــــــــــي عل النظری

  .االجتماع 
٢  ٨  

اتجاهـــات ومـــدارس علـــم   ٥
  .االجتماع 

٢  ٨  

العملیــــــــات االجتماعیــــــــة   ٦
  .سیة األسا

٢  ٨  

الجماعـــــات االجتماعیـــــة   ٧
.  

٢  ٨  
  

  المحاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  عمل أبحاث. ٢ . ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
  امتحان تحریري:                      األسالیب المستخدمة -أ

  األسبوع الرابع عشر:                   یت  التوق-ب
  %١٠٠ المجموع :    توزیع الدرجات -  
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  ال یوجد:                         مذكرات  -أ

إلســكندریة ،  علــم االجتمــاع العــام ، ا:محمــد عــاطف غیــث  :                   كتب ملزمة -ب
   .٢٠٠٩دار المعرفة الجامعیة ، 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

مجــــــــاالت علــــــــم االجتمــــــــاع :  محمــــــــد عــــــــاطف غیــــــــث -١ :   كتب مقترحة -
  المعاصــــــــــــــــــــــــــــــــــر، اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــكندریة ، دار المعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  . ١٩٨٦الجامعیة ،
أســـس علـــم االجتمـــاع ، القـــاهرة ، دار :   محمـــود عـــودة -٢

   .١٩٨٤النهضة العربیة ، 
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

   الخ...
ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١

  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 
  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤

The sociological review 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  یس مجلس القسم العلمي       محمود حمدي.د 

   ناجي بدر.د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

   بیانات المقرر-١
  :الرمز الكودي 

SO ٠٠٢ 
  :اسم المقرر 

 علم النفس اإلجتماعي
  األولى/ الفرقة 
 اللیسانس/ المستوى 

  :التخصص 
  -  عملي      ٥٦  نظري: ة راسیعدد الوحدات الد  علم النفس

ـــــــه ، ودوره فـــــــي المجـــــــاالت   : هدف المقرر -٢ ـــــــنفس وأهمیت ـــــــم ال ـــــــف بعل التعری
  .التطبیقیة المختلفة 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعــــــــــرف الطالــــــــــب علــــــــــى التطــــــــــورات العلمیــــــــــة . ٢. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
  .تجاهات الجدیثة في علم النفس اإلجتماعي واإل

أن یحـــدد الطالـــب الـــصیاغة البحثیـــة فـــي مجـــال علـــم . ٥. أ
ومـــاهج البحــــث فــــي مجـــال علــــم الــــنفس الـــنفس اإلجتمــــاعي 

    .اإلجتماعي 
أن یتعرف الطالب على كیفیة اتبـاع المـنهج العلمـي . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

، وطـــــرق اإلســـــتدالل فـــــي إطـــــار علـــــم الـــــنفس فـــــي التفكیـــــر 
  .اإلجتماعي 

مهنیـــــــــــــــــة  المهـــــــــــــــــارات ال-ج
  :الخاصة بالمقرر 

ـــم . ٢. ١. ج ـــة عـــن عل ـــات التاریخی ـــب البیان أن یجمـــع الطال
  .النفس اإلجنماعي ونشأته 

أن یتعــــرف الطالــــب علــــي كیفیــــة كتابــــة تقـــــاریر . ٢. ٢. ج
  .علمیة موضوعیة عن موضوعات علم النفس اإلجتماعي 

إلطالع على أن یستخدم الطالب شبكة االنترنت في ا. ١. د  : المهارات العامة -د
  .أحدث المراجع في مجال علم النفس االجتماعي 

 الموضوع م  : محتوي المقرر -٤
عدد 

 الساعات
عدد 

 المحاضرات
ـــــــــنفس االجتمـــــــــاعي  ١ ـــــــــم ال عل

 ) تعریفه ، أهمیته ، دوره(
٢ ٨ 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

 ٢ ٨ تاریخ علم النفس االجتماعي  ٢
ـــــــي علـــــــم  ٣ ـــــــاهج البحـــــــث ف من

 النفس االجتماعي
٢ ٨ 

 ٢ ٨ عیة التنشئة االجتما ٤
 ٢ ٨ االتجاهات االجتماعیة  ٥
 ٢ ٨ المعاییر االجتماعیة  ٦
   ٢ ٨ القیادة أو الزعامة  ٧

  تالمحاضرا. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  عمل أبحاث.٢. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

   : تقویم الطالب -٧
    امتحان تحریري:                     ستخدمة  األسالیب الم-أ

  األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
    % ١٠٠المجموع  :    توزیع الدرجات -  
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 ناهــــد فتحـــي أحمــــد ، علــــم :  محمـــد ســــمیر عبـــد الفتــــاح-١:                         مذكرات  -أ

   .٢٠١٠النفس االجتماعي ، 
  ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
 الطــــب النفــــسي المعاصــــر ، القــــاهرة ، : أحمــــد عكاشــــة -١ :   كتب مقترحة -  

   .١٩٦٩مكتبة األنجلو المصریة ، 
 مقدمــــة لعلــــم الــــنفس االجتمــــاعي ، : مــــصطفى ســــویف -٢

   .١٩٨٣جلو المصریة ، الطبعة الرابعة القاهرة ، مكتبة األن
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١

  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 
  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤

The sociological review  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي     ناجي بدر.د 
   ناجي بدر.د     
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
    

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
:  الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١١٠٠٣ 
  :اسم المقرر 

 تمعقضایا السیاسة و المج
  األولى/ الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

  :التخصص 
  -  عملي      ٤٨  نظري: راسیة عدد الوحدات الد  اجتماع

 

ــــاه وبعــــض   : هدف المقرر -٢ ــــسیاسة ومعن ــــم ال معرفــــة الطــــالب بالمقــــصود بعل
  .القضایا االجتماعیة ذات الصبغة السیاسیة 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعــرف الطالــب علــى النظریــات والمــدارس الفكریــة . ١. أ  :فاهیم  المعلومات والم-أ
  .في مجال علم السیاسة 

أن یتعــرف الطالــب علــى التطــورات واالتجاهــات التــي . ٢. أ
  .مر بها الفكر السیاسي 

ان یحدد الطالب العالقة بـین علـم الـسیاسة ومجموعـة . ٤. أ
  .العلوم االجتماعیة األخرى 

 مناهج البحث وأدواته في مجال علم أن یحدد الطالب. ٥. أ
   .السیاسة

ـــــل . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب ـــــي تحلی ـــــب المـــــنهج العلمـــــي ف ـــــستخدم الطال أن ی
  .القضایا السیاسیة المختلفة 

أن یحدد الطالب المشكالت الـسیاسیة وتأثیرهـا علـى . ٢. ب
  .بنیة المجتمع 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 یـــــستخدم الطالـــــب االنترنـــــت لجمـــــع وتحلیـــــل أن. ١. ١. ج
  .بیانات عن موضوعات علم االجتماع السیاسي 

أن یعــد الطالــب بحثــًا عــن أحــد موضــوعات علــم  . ١. ٢. ج
  .السیاسیة 

أن یـــــصمم الطالــــــب أدوات بحثیـــــة تعینــــــه علــــــى . ٣. ٢. ج
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  .دراسة القضایا السیاسیة المختلفة 
لطالب الحاسـب اآللـي والوسـائل الحدیثـة أن یستخدم ا. ١. د  : المهارات العامة -د

  .للحصول على معلومات عن القضایا السیاسیة المختلفة 
أن ینــاقش الطــالب شــفاهةً بعــض القــضایا الــسیاسیة .  ٢. د

  .المثارة في إطار المجتمع 
 الموضوع م  : محتوي المقرر -٤

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

مفهــــــــــــوم علــــــــــــم الــــــــــــسیاسة  ١
 ألخرى وعالقته بالعلوم ا

٢ ٨ 

معالجــــــــــــــــــــــــة المنظــــــــــــــــــــــــور  ٢
ـــــــــــــــــنظم  الـــــــــــــــــسوسیولوجي لل
ــــنظم  ــــصنیف ال ــــسیاسیة وت ال

 السیاسیة 

٢ ٨ 

ـــــــــة ، تعریفهـــــــــا  ٣ نظـــــــــام الدول
 وأركانها ونظریاتها 

١ ٤ 

قـــــــــــــــــضیة الدیمقراطیـــــــــــــــــة ،  ٤
 تعریفها ووسائلها وأنواعها 

٢ ٨ 

 ١ ٤ المشاركة السیاسیة  ٥
 ٢ ٨ التنشئة السیاسیة  ٦
   ٢ ٨ األحزاب السیاسیة ٧

  المحاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  عمل أبحاث. ٢. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد 
  

  : تقویم الطالب -٧
   امتحان شفوي.١.أ.٧:                      األسالیب المستخدمة -أ

  امتحان تحریري.٢.أ.٧
   امتحان شفوي في األسبوع السابع١.ب.٧               :     التوقیت -ب

  امتحان تحریري في األسبوع الرابع عشر٢.ب.٧
   %٢٥ امتحان شفوي ١.ج.٧ :    توزیع الدرجات -  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

   %٧٥ امتحان تحریري ٢.ج.٧
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
ــــسید شــــحاته ، قــــضایا الــــسیاسة :                         مذكرات  -أ ــــرحمن ، ال ــــد ال ــــد اهللا عب عب

  ٢٠٠٩والمجتمع ، البحیرة ، مطبعة البحیرة ، 
ــــــــسیاسة والمجتمــــــــع ،  :                   كتب ملزمة -ب ــــــــى ســــــــعد ، قــــــــضایا ال إســــــــماعیل عل

 .٢٠٠٨اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، 
یاسة والمجتمــع ، اإلســكندریة ، دار محمــد علــي محمــد ، الــس :   كتب مقترحة -==

 ١٩٩٠المعرفة الجامعیة ، 
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١

  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 
  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .لعلوم االجتماعیة مجلة ا - ٤
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    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي     السید شحاتة.د

   ناجي بدر.د     
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
   

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

SO٠٣١١٦١١٠٠٤  
    :اسم المقرر 

 البیئة و المجتمع
   األولى/الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

  :التخصص 
  -  عملي      ٥٦  نظري: راسیة عدد الوحدات الد   علم االجتماع البیئي

 

ــــین األنــــساق األیكولوجیــــة للبیئــــة ،   : هدف المقرر -٢ التعــــرف علــــى العالقــــة ب
  .   وعالقة الكائن الحي بالبیئة من المنظور البیولوجي 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

  .أن یتعرف الطالب على أهم نظریات دراسة البیئة . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
أن یتعرف الطالب على مختلف الظواهر التي تؤثر . ٣. أ

 .في البیئة 
أن یعد الطالب قائمة بأهم المشكالت البیئیة ویقتـرح . ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .فة لها حلول مختل
أن یتعرف الطالب على التطور التـاریخي للمـشكالت . ٥.ب

 .  البیئیة 
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
ـــب البیانـــات والمعلومـــات . ١. ١. ج أن یجمـــع ویحلـــل الطال

المتعلقــــــة بالبیئــــــة وأثرهــــــا علــــــى المجتمــــــع باســــــتخدام شــــــبكة 
  .االنترنت 

ع یـــــرتبط أن یـــــشارك الطـــــالب فـــــي عمـــــل مـــــشرو . ٤. ٢. ج
  .بالتنمیة البیئیة 

أن یــــستخدم الطالــــب شــــبكة االنترنــــت فــــي الحــــصول . ١. د  : المهارات العامة -د
  .على معلومات عن مختلف المشكالت البیئیة 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

 الموضوع م  : محتوي المقرر -٤
عدد 

 الساعات
عدد 

 المحاضرات
 ٢ ٨ اإلیكولوجیا ودراسة البیئة  ١
 ٢ ٨ البیئة والجریمة ٢
 ٢ ٨ ث البیئي  التلو  ٣
نظریــــــــات علــــــــم االجتمــــــــاع  ٤

 ودراسة البیئة 
٢ ٨ 

 ٢ ٨ اإلیكولوجیا والتلوث البیئي  ٥
 ٢ ٨ المشكالت البیئیة  ٦
التحلیــل االجتمــاعي لمفهــوم  ٧

 البیئة 
٢ ٨ 

  
  المحاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

   عمل أبحاث.٢. ٥
 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦

ي القـــــــــــــــــدرات للطـــــــــــــــــالب ذو 
  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
  االمتحان التحریري:                      األسالیب المستخدمة -أ

  األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
   %١٠٠ :    توزیع الدرجات -  
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  ال یوجد           :              مذكرات  -أ

  ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
 علـــــم االجتمـــــاع الریفـــــي والحـــــضري ، : علیـــــاء شـــــكري -١ :   كتب مقترحة -  

   .١٩٨٣القاهرة ، دار المعارف ، 
 اإلنـــــسان والبیئـــــة ، : محمـــــد عبـــــد الـــــرحمن الـــــشرنوبي - ٢

   .١٩٨٩القاهرة ، مكتبة األنجلو ، 
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  الخ... 
ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١

  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 
  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤

The sociological review  
 

  رئیس مجلس القسم العلمي  التوقیع   المادةأستاذ
   ناجي بدر.د      أشرف البهي.د 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
:  الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١١٠٠٥  
  :اسم المقرر 

نصوص اجتماعیة بلغة 
 أجنبیة

   األولى/قة الفر 
  اللیسانس/المستوى 

  :التخصص 
  -  عملي      ٥٦  نظري: راسیة عدد الوحدات الد   اجتماع عام

 

التعریـــف بعلـــم االجتمـــاع ومكانتـــه بـــین العلـــوم االجتماعیـــة ،   : هدف المقرر -٢
: العالقات االجتماعیة: سیة ، مثل وبعض المفهومات األسا

   .ماعيالعملیات االجتماعیة ، الضبط االجت
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعــــــــــرف الطالـــــــــــب علــــــــــى التطـــــــــــورات العلمیـــــــــــة . ٢. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

واالتجاهات الحدیثـة فـي تـراث علـم االجتمـاع علـى المـستوى 
  .الدولي 

أن یحدد الطالب العلوم ذات العالقة بالتخصص مثل . ٤. أ
  .علم النفس ، االنثربولوجیا ، االقتصاد

أن یتعـــــرف الطالـــــب علـــــى كیفیـــــة التنـــــاول التـــــاریخي . ٥.ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .للظواهر المختلفة في إطار علم االجتماع 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ـــل المعلومـــات باســـتخدام . ١. ١. ج أن یجمـــع الطالـــب ویحل
شبكة االنترنت عن بعض المـصطلحات العلمیـة المـستخدمة 

  .االجتماع باللغة االنجلیزیة في علم 
أن یتــرجم الطالــب بعــض النــصوص االجتماعیــة . ٢. ٢. ج

  .في صورة تقاریر
أن یــــستخدم الطالــــب شــــبكة االنترنــــت فــــي الحــــصول . ١. د  : المهارات العامة -د

  .على بعض النصوص ذات الصلة بعلم االجتماع 
أن یــستخدم الطالــب اللغــة االنجلیزیــة فــي قــراءة وفهــم . ٤. د
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
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  .بعض النصوص االجتماعیة
 الموضوع م  : محتوي المقرر -٤

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

تعریــــف علــــم االجتمــــاع ومكانتــــه  ١
 بین العلوم االجتماعیة 

٢ ٨ 

الـــــصعوبات المتـــــضمنة فـــــي  ٢
 تعریف العلم

٢ ٨ 

عالقة علم االجتماع بـالعلوم  ٣
 االجتماعیة األخرى

٢ ٨ 

المفهومــــــات األساســــــیة فــــــي  ٤
 االجتماع علم 

٢ ٨ 

: رواد علـــــــــــــــــم االجتمـــــــــــــــــاع  ٥
أوجـــست كونـــت ، دور كـــایم 
 كارل ماركس ، ماكس فیبر 

٢ ٨ 

االتجــــاه الـــــصوري فــــي علـــــم  ٦
 ) جورج سیمل(االجتماع 

٢ ٨ 

  المحاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦

للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 
  :المحدودة 

  ال یوجد
  

  :لطالب  تقویم ا-٧
  االمتحان التحریري:                      األسالیب المستخدمة -أ

  األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
  %١٠٠ :    توزیع الدرجات -  
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 نـــــصوص اجتماعیــــة بلغــــة أجنبیـــــة ، : إبــــراهیم نــــاجي بــــدر:                         مذكرات  -أ

٢٠٠٩.  
 ال یوجـــد  :                   كتب ملزمة -ب
ـــــــث  -١ :   كتب مقترحة -== ـــــــم االجتمـــــــاع ، :محمـــــــد عـــــــاطف غی  قـــــــاموس عل

   .١٩٨١اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
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 علـــــي جلبـــــي وآخـــــرون ، القـــــاموس العـــــصري فـــــي علـــــم -٢
  .٢٠٠٥دریة ، دار المعرفة الجامعیة االجتماع ، اإلسكن

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١
  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤

The sociological review  
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي     ناجي بدر.د

   ناجي بدر.د    
  



 
 
 

     
   

  

    
=========================================================  

===================================================              ========================  
      ٠٤٥٣٣١١٦٧٩   فاكس  -٠٤٥٣٣٠٠٤١٥:                                           ت البحیرة – دمنھور –الجمھوریة /  ش–مجمع الكلیات                    

com.DamanhourArts@info:mail-E                                       com.DamanhourArts.www: website
                                           

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

  so٠٣١١٦١١٠٠٦  
  :اسم المقرر 

 التدریب العملي 
   االولى/الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

  :التخصص 
  ٤٨عملي     ٢٤   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  علم االجتماع العام

انفتاح الطالب على المجتمع المصري بنماذجه المختلفة مـن   : هدف المقرر -٢
ـــــــى مؤســـــــساته وتنظیماتـــــــه المختلفـــــــة  ریـــــــف وحـــــــضر ، وعل

   .ریةاجتماعیة أو صناعیة أوتعلیمیة أو صحیة أو أس
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعرف الطالب على أهم الظواهر المجتمعیة التـي . ٣. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
   .یمكن دراستها

أن یستخدم الطالب المنهج العلمي في التعرف على . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
   .الظواهر المجتمعیة

ـــــب بعـــــض المـــــشكال. ٢. ب ـــــة أن یحـــــدد الطال ت االجتماعی
   .الممكن بحثها

  أن یتعرف الطالب على كیفیة صیاغة مشكلة بحثیة. ٤. ب
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
أن یجمـــع الطالـــب ویحلـــل ویـــستخدم المعلومـــات . ١. ١. ج

   .النظریة في التعرف على مختلف النماذج المجتمعیة
)  وكیفیــةكمیــة(أن یجمــع الطالــب بیانــات واقعیــة . ٢. ١. ج

  .عن المؤسسات التي یقوم بزیارتها ویعد تقاریر عنها
أن یقوم الطالب بكتابـة تقـاریر علمیـة موضـوعیة . ٢. ٢. ج

  .عن الزیارات المیدانیة التي قام بها
أن یـــــستخدم الطالـــــب إمكانـــــات الحاســـــب اآللـــــي فـــــي . ١. د  : المهارات العامة -د

یب الحــصول علــى معلومــات عــن مختلــف موضــوعات التــدر 
النظري إلعـداد تقـاریر وكـذلك التـدریب علـى بـرامج الحاسـب 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
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   .اآللي
أن یقــسم الطــالب لمجموعــات فــي الزیــارات المیدانیــة . ٢. د

   .مما ینمي لدیهم روح العمل الجماعي
أن یناقش الطالب شفاهًة مختلـف الموضـوعات التـي . ٣. د

   .تتم إثارتها في التدریب النظري
لطـــــالب القـــــدرة علـــــى اســـــتخدام أن یناقشتنـــــشأ لـــــدى ا. ٥. د

ــــي إطــــار  ــــین األفــــراد أو ف أســــالیب حــــل المــــشكالت ســــواء ب
  .المؤسسة التي یتلقى تدریبه فیها

 الموضوع  : محتوي المقرر -٤
عدد 

 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 م

١  
التدریب 
 النظري

٢ 
التدریب 
 العملي

٣  
الحاسب 

 اآللي

٣ ٢ ١ ٣ ٢ ١ 

١ 

مـــــــشكالت 
المــــــــــسنین 
وكیفیـــــــــــــــــة 
التعامـــــــــــــل 

 ها مع

ــــــارة دار  زی
ـــــــــــــــــــاء  الوف

 للمسنین 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٢ 

دور 
مؤســـــسات 
العمـــــــــــــــــــل 
التطــــــوعي 
فــي خدمــة 

 المجتمع 

جمعیــــــــــــــــة 
الهــــــــــــــــالل 

 األحمر 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٣ 
دور المـرأة 
 في التنمیة 

ــــــــــس  المجل
القـــــــــــــــومي 
للمـــــــــــــــــــــرأة  
فــــــــــــــــــــــــــــرع 

 البحیرة 

Excel 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

المـــــشروعا ٤
ت 

الـــــــــصغیرة 

 الـــــصندوق
االجتمــــــاع
 ي للتنمیة 

Access ٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 
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 البطالة 

٥ 

مفهــــــــــــــــــوم 
الـــــــــــــصحة 

 .اإلنجابیة

مركــــــــــــــــــــز 
تنظــــــــــــــــــــیم 

 األسرة 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٦ 

مزایــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــب  ومثال
العمـــــــــــــــــــل 

 الخاص 

مــــــــــــــــصنع 
ســـــــــــــــوناك 
ـــــــــــة  لألغذی
 المحفوظة 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

  المحاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  التدریب العملى. ٢. ٥

الــــتعلم  أســــالیب التعلــــیم و -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
   االمتحان التحریري.١.أ:                      األسالیب المستخدمة -أ

 )التدریب العملي( حضور الزیارات وكتابة التقاریر .١.أ
  )راسي الثانيمن الفصل الد(األسبوع الرابع عشر . ١. ب:                    التوقیت -ب

 )من الفصل الدراسي الثاني(األسبوع الثالث عشر . ٢. ب
ôÏ- ٥٠. ٢.ج :    توزیع الدرجات%  

  %٥٠. ٣.ج
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 المــــــــشكالت االجتماعیــــــــة :أعــــــــضاء هیئــــــــة التــــــــدریس  -١:                         مذكرات  -أ

   .یة وبحوث تطبیقیةاتجاهات نظر 
  . علم اجتماع السكان:أعضاء هیئة التدریس  -٢

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
 علـــم االجتمـــاع الـــسكاني ، : عبـــد المجیـــد عبـــد الـــرحیم -١ :   كتب مقترحة -==

   .١٩٧٩مكتبة غریب ، 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

 المــــشكالت االجتماعیــــة ، دار : محمــــد أحمــــد بیــــومي -٢
   .عیةالمعرفة الجام

 علــم اجتمــاع الــسكان ، دار : علــي عبــد الــرازق جلبــي -٣
  .١٩٩٨المعرفة الجامعیة ، 

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١
  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .فكر ، الكویت مجلة عالم ال - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
:  الرمز الكودي 

so٠٣١١١٦١١٠٠٧ 
  :اسم المقرر 

 تاریخ الفكر االجتماعي
   األولى/الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

  : التخصص 
   -   عملي  ٤٨   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  اجتماع عام

 

ــــذین   : هدف المقرر -٢ ــــالفكر االجتمــــاعي وتطــــوره وأهــــم علمــــاءه ال التعریــــف ب
  .ساهموا في بلورته 

  :س المقرر  المستهدف من تدری-٣

أن یتعـــرف الطالـــب علـــى المـــدارس الفكریـــة المختلفـــة . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
  .في مجال الفكر االجتماعي 

أن یتعــــــرف الطالــــــب علــــــى التطــــــورات واالتجاهــــــات . ٢. أ
  .الحدیثة في مجال الفكر االجتماعي 

أن یتعرف الطالب علـى الظـواهر والمـؤثرات المختلفـة . ٣. أ
  .االجتماعي في الفكر 

أن یفـرق الطالـب بــین المراحـل القدیمــة والحدیثـة فــي . ٣. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .الفكر االجتماعي منتقدًا إیاها 

أن یحـــدد الطالـــب أهـــم مراحـــل التطـــور التـــاریخي فـــي . ٥.ب
 .الفكر االجتماعي 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

تطـور التـاریخي للفكـر أن یتعرف الطالب علـى ال. ٢. ١. ج
  .االجتماعي ویجمع البیانات حوله 

أن یـــــصمم الطالـــــب بحثـــــًا اجتماعیـــــًا فـــــي الفكـــــر . ١. ٢. ج
 .االجتماعي وأهم رواده 

أن یستخدم الطالب الحاسـب اآللـي والوسـائل الحدیثـة . ١. د  : المهارات العامة -د
   .لجمع معلومات عن الفكر االجتماعي
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

 موضوعال م  : محتوي المقرر -٤
عدد 

 الساعات
عدد 

 المحاضرات
التعریــــف بالفكراالجتمــــاعي  ١

 في الحضارات القدیمة 
١ ٤ 

معرفـــــــــــة مالمـــــــــــح الفكـــــــــــر  ٢
االجتمــــــاعي فــــــي العــــــصر 

 الیوناني 

١ ٤ 

ـــــــد  ٣ الفكـــــــر االجتمـــــــاعي عن
 الرومان 

١ ٤ 

الفكـــــــــــــــــــــر االجتمـــــــــــــــــــــاعي  ٤
 المسیحي 

١ ٤ 

الفكـــر االجتمـــاعي العربـــي  ٥
 واإلسالمي 

٢ ٨ 

االجتمــــــــاعي فــــــــي الفكــــــــر  ٦
 عصر النهضة 

٢ ٨ 

ـــــــد  ٧ الفكـــــــر االجتمـــــــاعي عن
 أوجست كونت

١ ٤ 

ـــــــد  ٨ الفكـــــــر االجتمـــــــاعي عن
 دوركایم

١ ٤ 

ـــــــد  ٩ الفكـــــــر االجتمـــــــاعي عن
 ماكس فیبر

١ ٤ 

ـــــــد  ١٠ الفكـــــــر االجتمـــــــاعي عن
 سبنسر 

١ ٤ 

  
  المحاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

  عمل أبحاث. ٢. ٥
والــــتعلم  أســــالیب التعلــــیم -٦

للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 
  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
   االمتحان الشفوي .١.أ .٧ األسالیب المستخدمة                     -أ

  االمتحان التحریري.٢.ب. ٧
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  . امتحان شفوي في األسبوع السابع .١.ب .٧:                    التوقیت -ب
  .ي األسبوع الرابع عشر  امتحان تحریري ف.٢.ب. ٧

   %٢٥  شفوي .١. ج. ٧ :    توزیع الدرجات -  
  %٧٥تحریرى .  ٢. ج. ٧

   %١٠٠:   المجموع 
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  فكـر االجتمـاعي تـاریخ ال: عبد اهللا محمد عبـد الـرحمن -١:                         مذكرات  -أ

   .٢٠٠٩دارالمعرفة الجامعیة ،  اإلسكندریة ،
  الفكـر االجتمـاعي ، اإلســكندریة،: محمـد أحمـد بیـومي -٢

  .٢٠٠٨دار المعرفة الجامعیة ، 
 .الیوجد :                   كتب ملزمة -ب
ــــي محمــــد ، تــــاریخ الفكــــر االجتمــــاعي ، دار  -١ :   كتب مقترحة -== محمــــد عل

   .١٩٩٠سكندریة المعرفة الجامعیة ، اإل
ــــي محمــــد ، تــــاریخ الفكــــر االجتمــــاعي ، دار  -٢ محمــــد عل

   .١٩٩٠الجامعیة ، اإلسكندریة  المعرفة
 

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١
  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 

  .یت المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكو  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

   : بیانات المقرر-١
:  الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١١٠٠٨  
  :اسم المقرر 

 علم االجتماع االقتصادي
  االولى / الفرقة

  اللیسانس/المستوى 
  :التخصص 

  -  عملي  ٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد   االقتصادىعلم االجتماع
 

التعریف بالعوامل االجتماعیة المؤثرة في الظاهرة االقتصادیة   : هدف المقرر -٢
من خالل عـرض تطـور علـم االجتمـاع االقتـصادي والقـضایا 

  .االقتصادیة الهامة 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعرف الطالب على التطورات العلمیة واالتجاهـات . ٢. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
  الحدیثة في علم االجتماع االقتصادي

ت المختلفــة أن یتعــرف الطالــب علــى الظــواهر والمــؤثرا. ٣. أ
  .في علم االجتماع االقتصادي 

أن یتعـــــرف الطالـــــب علـــــى العلـــــوم ذات العالقـــــة بعلـــــم . ٤. أ
  .االجتماع االقتصادي

أن یـــستخدم الطالــــب المـــنهج العلمــــي فـــي ربــــط علــــم . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
   .االجتماع بالنظام االقتصادي

رهــــا أن یحــــدد الطالــــب المــــشكالت االقتــــصادیة وتأثی. ٢. ب
  .على الحیاة االجتماعیة لألفراد

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یجمـــــع الطالـــــب ویحلـــــل معلومـــــات عـــــن علـــــم . ١. ١. ج
   .االجتماع االقتصادي مستخدمًا شبكة االنترنت

أن یــــــصمم الطالـــــــب بحثـــــــاً أجتماعیــــــًا عـــــــن أحـــــــد .١. ٢. ج
   .موضوعات علم االجتماع األقتصادى

د الطالـــــب تقـــــاریر علمیـــــة عـــــن األزمـــــات أن یعـــــ. ٢. ٢. ج
  . االقتصادیة وأثرها على الحیاة االقتصادیة
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أن یشارك الطالب في تخطـیط وتقـویم مـشروعات . ٤. ٢. ج
  .التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة

أن یــستخدم الطالــب االنترنــت فــى أحــدث المراجــع فــى . ١. د  : المهارات العامة -د
   .علم االجتماع األقتصادى

 الموضوع م  : محتوي المقرر -٤
     عدد 

 الساعات
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

 المحاضرات
طبیعــة ومبــادئ االجتمــاع  ١

 االقتصادي 
٢ ٨ 

تطــــور األفكــــار والعوامــــل  ٢
 االقتصادیة

٢ ٨ 

النظــــــــــــــــام االقتــــــــــــــــصادي  ٣
 وعالقته بالمجتمع 

٢ ٨ 

عوامل اإلنتـاج والعملیـات  ٤
 االقتصادیة 

٢ ٨ 

مجــاالت البحــث الرئیــسیة  ٥
 تماع االقتصادي في االج

٢ ٨ 

قــضایا االقتــصاد الحدیثــة  ٦
 في المجتمع 

٢ ٨ 

الروافد الفكریة التي أثرت  ٧
 على نماء هذا العلم 

٢ ٨ 

  
  المحاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 عمل أبحاث. 2. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد

  :الب  تقویم الط-٧
  األختبار الشفوى. ١. ٧ األسالیب المستخدمة                     -أ

 األختبار التحریرى. ٢. ٧
  اختبار شفوي في األسبوع السابع. ١. ب.٧:                    التوقیت -ب

 اختبار تحریري في األسبوع الرابع عشر. ٢. ب.٧
   %٢٥. ١.ج. ٧ :    توزیع الدرجات -. 
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   %٧٥ . ٢. ج.٧
  %١٠٠المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 . علم االجتماع االقتصادي :شرف فتحي البهي أ:                         مذكرات  -أ

 علم االجتماع االقتصادي ، میـادین علـم :محمد علي محمد  :                   كتب ملزمة -ب
  .١٩٨٠القاهرة ، دار المعارف ،االجتماع ، 

 مبـــادئ االقتـــصاد ، القـــاهرة ، دار :محمـــد خلیـــل برعـــي  -١ :   كتب مقترحة - .
  .١٩٨٩الثقافة العربیة، 

ـــــدموهي -٢  االقتـــــصاد فـــــي اإلســـــالم ، : حمـــــزه الجمیعـــــي ال
  .١٩٨٩القاهرة ، دار األنصار 

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

القومیة ـ إصدار المركز القومي ة المجلة االجتماعی - ١
  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤

The sociological review 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    محمود حمدى. د

  ناجي بدر .د    
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المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
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  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
:  الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١١٠٠٩  
  :اسم المقرر 

  قضایا الفلسفة والمجتمع
 

  االولى / الفرقة
  اللیسانس/المستوى 

  :التخصص 
  -  عملي  ٥٦   رينظ:  راسیة عدد الوحدات الد   الفلسفة العامة

 

تعریــــف الطالــــب بمباحــــث الفلــــسفة الرئیــــسیة والعالقــــة بــــین   : هدف المقرر -٢
مبحــث الوجــود ومبحــث المعرفــة ومبحــث القــیم وقیمــة الحــق 

   .والخیر والجمال في مجال العلوم اإلنسانیة
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
ي النظریـــات الفلـــسفیة المختلفـــة أن یتعــرف الطالـــب علـــ. ١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

   .و الفلسفة التي تناولت الصراع بین الدین
أن یستنتج الطالب التطورات واالتجاهـات فـي مجـاالت . ٢.أ

   .،القیمالوجود ، المعرفة... فیة الثالث المباحث الفلس
أن یمیــز الطالــب بــین المــؤثرات المختلفــة فــي المــذاهب . ٣.أ

   .سفیةالفل
لب العالقة بین القیم الدینیة في المجتمع أن یفسر الطا. ٤.أ

  .والقیم األخالقیة المنطقیة العلوم المختلفة 
أن یجـــرب الطالـــب كیفیـــة اتبـــاع المـــنهج العلمـــى فـــى . ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .التفكیر وطرق االستدالل 
أن یتنبــأ الطالــب بتــشخیص المــشكالت الفلــسفیة بــین . ٢.ب

   .ل لهاالدین والفلسفة وٕاقراح حلو 
أن یـــستخدم الطالـــب التفكیـــر الناقـــد فـــي التعامـــل مـــع . ٣.ب

 .مباحث الفلسفة المختلفة 
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
فلـسفیة أن یعید الطالب بناء األفكـار والمـذاهب ال. ١. ١ .ج

   .ویقوم بتحلیلها ومقارنتها
ـــب نفـــس. ١. ٢ج   ه للمـــشاركة فـــي مناقـــشةأن یبـــرمج  الطال
   .ین رأي حول القضایا التى یتوسطهاتكو 
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 أن یتــــــدرب الطالــــــب كیفیــــــة اســــــتخدام المنــــــاهج  .٢. ٢ج 
   .الفلسفیة في مجال تخصصه

أن یستخدم الطالب المنطـق الـسلیم فـي اسـتنباط  .٣. ٢.ج
   .القضایا الخاصة بمهنته

أن یعــدل الطالــب أفكــاره مــن أجــل المــساهمة فــي . ٤. ٢.ج
  .حل إشكالیة للجمود الفكري

أن یكتسب الطالب القـدرة علـي العمـل الجمـاعي وٕادارة . ٢.د  : المهارات العامة -د
   .الفریق

أن یقــدر الطالــب علــي توصــیل األفكــار ســواء مكتوبــة . ٣.د
   .أو شفاهة

 أن یناقش الطالب المشكالت الفلسفیة المختلفـة وطـرق .٥.د
 .حلها

عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤
  الساعات

عدد 
  اتالمحاضر 

ــــــــــــــــر   ١ طبیعــــــــــــــــة التفكی
 ٢ ٨  الفلسفي 

 ٣ ١٢  مبحث الوجود  ٢
 ٣ ١٢  مبحث المعرفة  ٣
 ٣ ١٢  بین الدین والفلسفة  ٤
   ٣ ١٢  مبحث القیم  ٥

 محاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦

للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 
  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 إمتحان تحریريالمستخدمة                      األسالیب -أ

 األسبوع الرابع عشر :                    التوقیت -ب
 %١٠٠ :    توزیع الدرجات -  
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 الـوادي ، دمنهـور ، مقدمات فلـسفیة ، مطبعـة: میالد غالي :                         مذكرات  -أ

 . ٢٠٠٩. . ع.م.ج
ــــدى ث :                   كتب ملزمة -ب ــــسوف: ابــــت الفن ــــة ، مــــع الفیل ــــة الجامعی  ، دار المعرف
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١٩٨٩ . 

 ال یوجد :   كتب مقترحة -

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

  ال یوجد
 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  قسم العلميرئیس مجلس ال    ي میالد زكي غال.د 
   ناجي بدر.د    
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  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
   :الرمز الكودي

so ٠٣١١٦١٠١٠ 
  :اسم المقرر 

 السكان والمجتمع
  االولى / الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

  : التخصص 
  -  عملي  ٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  ماالجتماع العا

 

إكساب الطالب معرفة حول السكان كموضـوع للدراسـة فـي   : هدف المقرر -٢
ـــــسكان  ـــــم اجتمـــــاع ال ـــــات عل علـــــم االجتمـــــاع ، وأهـــــم نظری
ومنـــاهج البحــــث الخاصـــة بــــه ومــــدى أهمیـــة العالقــــة بــــین 

  .   السكان والمجتمع 
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

 أن یتعـــرف الطالـــب علـــى أهـــم النظریـــات والمـــدارس .١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
   .الفكریة في مجال علم اجتماع السكان

 أن یحدد للطالب أهـم التطـورات العلمیـة واالتجاهـات .٢.أ
   .الحدیثة في دراسة السكان

أن یتعــرف الطــالب علــى العالقــة بــین علــم اجتمــاع . ٣.أ
یـــة األخـــرى ، مثـــل علـــم اجتمـــاع الـــسكان والعلـــوم االجتماع

  .التنمیة
 أن یتبع الطالب أحدث الطرق والمناهج العلمیة في .١.ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .دراسة السكان 
 أن یـــشخص الطالـــب المـــشكالت المتعلقـــة بالـــسكان .٢.ب

  .ویقترح حلول مختلفة لها
 المهــــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
ب ویحلـــل ویـــستخدم المعلومـــات  أن یجمـــع الطالـــ.١. ١.ج

المختلفــــــة عــــــن علــــــم اجتمــــــاع الــــــسكان وذلــــــك باســــــتخدام 
  .تكنولوجیا المعلومات الحدیثة 

 أن یجمـــــــع الطالـــــــب ویحلـــــــل البیانـــــــات الكمیـــــــة .٢. ١.ج
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المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

والكیفیـــة المتعلقـــة بالـــسكان وهجـــرتهم وٕاعـــداد تقـــاریر عنهـــا 
 أن یصمم الطالب األدوات البحثیة التـي تناسـب .١. ٢.ج

   .سكان وتطبیقهادراسة ال
أن یقتــرح الطــالب خطــة ألحــد مــشروعات التــي . ٢. ٢.ج

  .تربط بین التنمیة والسكان
 أن یــستخدم الطالــب الحاســب اآللــي فــي البحــث .٣. ٢.ج  : المهارات العامة -د

   .عن أهم الموضوعات المتعلقة بالسكان
 الموضوع م  : محتوي المقرر -٤

  عدد
 الساعات

  عدد
 المحاضرات

فات ومفاهیم علـم تعری ١
 اجتماع السكان 

٢ ٨ 

كیفیــــــــة دراســــــــة علــــــــم  ٢
اجتمــــاع الــــسكان فــــي 

 المجتمع 
٢ ٨ 

نظریــــــــــــــــــــات علــــــــــــــــــــم  ٣
 االجتماع السكاني 

٢ ٨ 

ـــــــــــــــــاهج البحـــــــــــــــــث  ٤ من
الخاصـــــــــــــة بدراســـــــــــــة 

 السكان 
٢ ٨ 

 ٢ ٨ ربط السكان بالتنمیة  ٥
أثــــر الهجــــرة الداخلیــــة  ٦

والخارجیــــــــــــــة علــــــــــــــى 
 السكان 

٢ ٨ 

  
 المحاضرات  :یم والتعلم  أسالیب التعل-٥

 أســــــالیب التعلــــــیم والــــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 الیوجد

  : تقویم الطالب -٧
 االمتحان تحریري األسالیب المستخدمة                     -أ

 األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
  %١٠٠ :    توزیع الدرجات -  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  :ة الكتب الدراسیة والمراجع  قائم-٨
 ال یوجد:                         مذكرات  -أ

 علــــم االجتمــــاع الــــسكان ، :علــــي عبــــد الــــرازق جلبــــي -١ :                   كتب ملزمة -ب
  .٢٠٠٦اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، 

اع الــسكان ، علــم االجتمــ: الــسید عبــد العــاطي الــسید  -٢
 .  ٢٠٠٨اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، 

   ال یوجد :   كتب مقترحة -: 

دوریــات علمیــة أو نــشرات  -د
  الخ... 

ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١
  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .لم الفكر ، الكویت مجلة عا - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤

The sociological review 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي     مى مجدي أحمد بیو.د 

   ناجي بدر.د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :لكودي الرمز ا

  so٠٣١١٦١١٠٠٦  
  :اسم المقرر 

 التدریب العملي 
   االولى/الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

  :التخصص 
  ٤٨عملي     ٢٤   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  علم االجتماع العام

انفتاح الطالب على المجتمع المصري بنماذجه المختلفة مـن   : هدف المقرر -٢
ـــــــى مؤســـــــساته و  تنظیماتـــــــه المختلفـــــــة ریـــــــف وحـــــــضر ، وعل

   .اجتماعیة أو صناعیة أوتعلیمیة أو صحیة أو أسریة
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعرف الطالب على أهم الظواهر المجتمعیة التـي . ٣. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
   .یمكن دراستها

تعرف على أن یستخدم الطالب المنهج العلمي في ال. ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
   .الظواهر المجتمعیة

ـــــة . ٢. ب ـــــب بعـــــض المـــــشكالت االجتماعی أن یحـــــدد الطال
   .الممكن بحثها

  أن یتعرف الطالب على كیفیة صیاغة مشكلة بحثیة. ٤. ب
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
أن یجمـــع الطالـــب ویحلـــل ویـــستخدم المعلومـــات . ١. ١. ج

   .ماذج المجتمعیةالنظریة في التعرف على مختلف الن
) كمیــة وكیفیــة(أن یجمــع الطالــب بیانــات واقعیــة . ٢. ١. ج

  .عن المؤسسات التي یقوم بزیارتها ویعد تقاریر عنها
أن یقوم الطالب بكتابـة تقـاریر علمیـة موضـوعیة . ٢. ٢. ج

  .عن الزیارات المیدانیة التي قام بها
ات الحاســـــب اآللـــــي فـــــي أن یـــــستخدم الطالـــــب إمكانـــــ. ١. د  : المهارات العامة -د

الحــصول علــى معلومــات عــن مختلــف موضــوعات التــدریب 
النظري إلعـداد تقـاریر وكـذلك التـدریب علـى بـرامج الحاسـب 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

   .اآللي
أن یقــسم الطــالب لمجموعــات فــي الزیــارات المیدانیــة . ٢. د

   .مما ینمي لدیهم روح العمل الجماعي
لتـي أن یناقش الطالب شفاهًة مختلـف الموضـوعات ا. ٣. د

   .تتم إثارتها في التدریب النظري
أن یناقشتنـــــشأ لـــــدى الطـــــالب القـــــدرة علـــــى اســـــتخدام . ٥. د

ــــي إطــــار  ــــین األفــــراد أو ف أســــالیب حــــل المــــشكالت ســــواء ب
  .المؤسسة التي یتلقى تدریبه فیها

 الموضوع  : محتوي المقرر -٤
عدد 

 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 م

١  
التدریب 
 النظري

٢ 
التدریب 
 العملي

٣  
الحاسب 

 اآللي

٣ ٢ ١ ٣ ٢ ١ 

١ 

مـــــــشكالت 
المــــــــــسنین 
وكیفیـــــــــــــــــة 
التعامـــــــــــــل 

 معها 

ــــــارة دار  زی
ـــــــــــــــــــاء  الوف

 للمسنین 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٢ 

دور 
مؤســـــسات 
العمـــــــــــــــــــل 
التطــــــوعي 
فــي خدمــة 

 المجتمع 

جمعیــــــــــــــــة 
الهــــــــــــــــالل 

 األحمر 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٣ 
دور المـرأة 
 في التنمیة 

ــــــــــس  المجل
القـــــــــــــــومي 
للمـــــــــــــــــــــرأة  
فــــــــــــــــــــــــــــرع 

 البحیرة 

Excel 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

المـــــشروعا ٤
ت 

الـــــــــصغیرة 

الـــــصندوق 
االجتمــــــاع
 ي للتنمیة 

Access ٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  

 البطالة 

٥ 

مفهــــــــــــــــــوم 
الـــــــــــــصحة 

 .اإلنجابیة

مركــــــــــــــــــــز 
تنظــــــــــــــــــــیم 

 األسرة 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٦ 

مزایــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــب  ومثال
العمـــــــــــــــــــل 

 الخاص 

مــــــــــــــــصنع 
ســـــــــــــــوناك 
ـــــــــــة  لألغذی
 المحفوظة 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

  المحاضرات. ١. ٥   : أسالیب التعلیم والتعلم-٥
  التدریب العملى. ٢. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
   االمتحان التحریري.١.أ:                      األسالیب المستخدمة -أ

 )التدریب العملي( حضور الزیارات وكتابة التقاریر .١.أ
  )من الفصل الدراسي الثاني(األسبوع الرابع عشر . ١. ب :                    التوقیت-ب

 )من الفصل الدراسي الثاني(األسبوع الثالث عشر . ٢. ب
ôÏ- ٥٠. ٢.ج :    توزیع الدرجات%  

  %٥٠. ٣.ج
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 المــــــــشكالت االجتماعیــــــــة :أعــــــــضاء هیئــــــــة التــــــــدریس  -١:                         مذكرات  -أ

   .اتجاهات نظریة وبحوث تطبیقیة
  . علم اجتماع السكان:أعضاء هیئة التدریس  -٢

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
 علـــم االجتمـــاع الـــسكاني ، : عبـــد المجیـــد عبـــد الـــرحیم -١ :   كتب مقترحة -==

   .١٩٧٩مكتبة غریب ، 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

 المــــشكالت االجتماعیــــة ، دار : محمــــد أحمــــد بیــــومي -٢
   .المعرفة الجامعیة

 علــم اجتمــاع الــسكان ، دار : علــي عبــد الــرازق جلبــي -٣
  .١٩٩٨المعرفة الجامعیة ، 

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١
  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤

The sociological review 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي     السید شحاتة.د

   ناجي بدر.د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اباآلد: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
:  الرمز الكودي 

soاالنتـســـاب:  اسم المقرر   ٠٣١١٦١١٠١١ 
   االولى /الفرقة

  اللیسانس/المستوى 
  :التخصص 

  -  عملي  ٤٨   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  علم االجتماع العام

 

مــع وهــي الثــورة فــي التعــرف علــى وســائل التغییــر فــي المجت  : هدف المقرر -٢
دول العالم الثالـث ، والتعـرف علـى مـستقبل الثـورة فـي العـالم 

   .الثالث وأسباب انتكاس الثورة أو نجاحها
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
   .أن یتعرف الطالب على النظریات المفسرة للثورة. ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

ــــــب علــــــى االتجاهــــــا. ٢. أ ت الحدیثــــــة أن یتعــــــرف الطال
  .لدراسة الثورة

أن یستخدم الطالب المنهج العلمي لدراسة الثـورات . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
 .ا وتفسیره

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یـــــــــستخدم الطالـــــــــب تكنولوجیـــــــــا المعلومـــــــــات . ١. ١. ج
الحدیثة فـي جمـع وتحلیـل المعلومـات الخاصـة بقیـام الثـورات 

   .اوأسبابه
أن ینفــــــــذ الطالــــــــب األبحــــــــاث فــــــــي مجــــــــال . ٣. ٢. ج

  .سوسیولوجیا الثورة
أن ینـــــاقش الطـــــالب شـــــفاهة قـــــضایا الثـــــورة وأســـــباب . ٣. د  : المهارات العامة -د

  .قیامها وعوامل نجاحها أو فشلها



 
 
 

     
   

  

    
=========================================================  

===================================================              ========================  
      ٠٤٥٣٣١١٦٧٩   فاكس  -٠٤٥٣٣٠٠٤١٥:                                           ت البحیرة – دمنھور –الجمھوریة /  ش–مجمع الكلیات                    

com.DamanhourArts@info:mail-E                                       com.DamanhourArts.www: website
                                           

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

  عدد
 الساعات

  عدد
 المحاضرات

طبیعـــــــــــــــــــة الثـــــــــــــــــــورة  ١
 وأشكالها 

٢ ٨ 

ـــــــــــــــــر ا ٢ ـــــــــــــــــورة والتغی لث
 االجتماعي 

٢ ٨ 

المـــــــــداخل الرئیـــــــــسیة  ٣
 لدراسة الثورة 

٢ ٨ 

المجتمـــــــع المــــــــصري  ٤
 وثورة یولیو 

٢ ٨ 

الحیـــــــاة االجتماعیـــــــة  ٥
عشیة ثورة  والسیاسیة

 یولیو

٢ ٨ 

ـــــر  ٦ ـــــو والتغی ثـــــورة یولی
 االجتماعي 

٢ ٨ 

  
  المحاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 عمل أبحاث. ٢. ٥
 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦

للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 
  :المحدودة 

 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 االمتحان التحریري األسالیب المستخدمة                     -أ

 األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
 %  ١٠٠ :    توزیع الدرجات -  
  :راجع  قائمة الكتب الدراسیة والم-٨
  . علم االجتماع والثورة:السید شحاته السید  :               مذكرات  -أ

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
 معجـــم العلـــوم االجتماعیـــة ، : إبـــراهیم مـــدكور وآخـــرون -١ :   كتب مقترحة -==

   .١٩٧٥القاهرة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 
 علم االجتماع العسكري ، القـاهرة :خضر  أحمد إبراهیم -٢

  .١٩٨٠، دار المعارف ، 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١
  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .ة العلوم االجتماعیة مجل - ٤
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

Ph٠٣٩ 
  :م المقرر اس

 حقوق اإلنسان
   االولى /الفرقة

  اللیسانس/المستوى 
  :التخصص 

  -  عملي  ٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  فلسفة

 

تعریف الطالب بالمفاهیم السیاسیة األساسیة المتعلقة بحقوق   : هدف المقرر -٢
  .األنسان العالمیة والمنبثقة من الدین اإلسالمي 

  :دریس المقرر  المستهدف من ت-٣
أن ُیحــدد الطالــب أهــم النظریــات الفلــسفیة فــي مفهــوم . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

ومقارنـــة ذلــك بـــالنظم الغربیــة ، والمـــدارس    حقــوق اإلنــسان
  .الفكریة المختلفة معه 

أن یــــــشرح الطالــــــب التطــــــورات العلمیــــــة واالتجاهــــــات . ٢. أ
    ..  الحدیثة في حقوق اإلنسان

 یتعرف الطالب علـي الظـواهر والمـؤثرات المختلفـة أن. ٣. أ
فـــي اإلعـــالن العـــالمى لحقـــوق اإلنـــسان المنبثـــق مـــن الـــدین 

  . اإلسالمي 
أن ُیفسر الطالـب العالقـة بـین حقـوق اإلنـسان والعلـوم . ٤. أ

 . اإلنسانیة مدي التأثر والتأثیر
 أن ُیحـــول الطالـــب القـــیم الـــسیاسیة إلـــي واقـــع ملمـــوس .٦. أ

 .ق اإلنسان بشكل فعلي وتطبیق حقو 
أن ُیجــرب الطالــب كیفیــة إتبــاع المــنهج العلمــي فــي . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .التفكیر وطرق االستدالل 
أن یتنبـأ الطالـب بتـشخیص المـشكالت التـي تعـرض . ٢. ب

وحـل المـشكالت  .واقتراح حلول مختلفة   لها حقوق اإلنسان
 .والتأقلم مع مشاكل الحیاة 
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تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
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ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

 .ن یستخدم الطالب التفكیر الناقد أ. ٣. ب
 أن ینتج الطالب أسئلة تكون فیما بعد أسئلة بحثیة. ٤. ب

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 أن ُیعید الطالب بناء األفكار التي تـرتبط بحقـوق .١. ١. ج
وجمعهـــا وتحلیلهـــا باســـتخدام تكنولوجیـــا المعلومـــات  اإلنـــسان
   .الحدیثة

لــــد لــــدي الطالــــب  المــــشاركة فــــي مناقــــشة  أن یو .١. ٢. ج
و مــا   المعاصــرة  وتكــوین رأي حــول قــضایا حقــوق اإلنــسان

  . لها وما علیه
 أن ُینظم الطالب علـي كیفیـة  اسـتخدام المنـاهج . ٢. ٢. ج

  .السیاسیة في مجال عمله 
 أن یفتــرض الطالــب اســتخدام المنطــق الــسلیم فــي .٣. ٢. ج

  .  التي یعمل بها استنباط القضایا الخاصة بالمهنة
أن ُیعــدل الطالــب أفكــاره مــن أجــل المــساهمة فــي . ٤. ٢. ج

  .حل إشكالیة الجمود الفكري 
 

 أن یكتسب الطالب القدرة علي العمل الجماعي وٕادارة .٢. د  : المهارات العامة -د
  .الفریق 

 أن یقــدر الطالــب علــي توصــیل األفكــار ســواء بــصورة .٣. د
 .مكتوبة أو شفاهَة 

  :حتوي المقرر  م-٤
  

 

  محاضرات  .١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   بحث علمي.٢. ٥
 قاعة بحث .٣. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 الیوجد

  : تقویم الطالب -٧
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ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثقة 
 ..ومجتمع مدني

 محاضرات األسالیب المستخدمة                     -أ

 األسبوع الرابع عشر :                   التوقیت -ب
 %١٠٠ :    توزیع الدرجات -
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 الیوجد:                         مذكرات  -أ

 الیوجد :                   كتب ملزمة -ب
 الیوجد :   كتب مقترحة -==

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

 الیوجد

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي      زكي غاليمیالد. د
   ناجي بدر.د    

 
 
 
 


